
KMO PARK
   SATENROZEN



INLEIDING
BVI.BE bouwt op een absolute toplocatie op de as Brussel - Antwerpen het “KMO-park Satenrozen” te 
Kontich.

Het park bestaat uit 2 bedrijfsverzamelgebouwen die 31 KMO-units (vanaf 168 m²) zullen huisvesten. 
Het park is voorzien van voldoende parkeermogelijkheid op eigen terrein.

DE LOCATIE UW GROOTSTE TROEF
Het KMO-park is gelegen in het industrieterrein “Satenrozen” aan het op- en afrittencomplex nr. 7 
KONTICH van de E19 Antwerpen - Brussel, aan de expressweg N171 richting A12 Aartselaar.
Kortom, de best bereikbare KMO-zone van Antwerpen-Zuid.

De locatie van uw bedrijfspand wordt uw 
grootste troef voor de toekomst en 
biedt een zekere meerwaarde 
voor uw investering.

KMO-PARK  SATENROZEN



OP MAAT VAN DE KLANT
Onze KMO-units kunnen worden aangepast op maat van de klant. 
We bieden verschillende type-units aan met aan de basis een 
magazijn/opslagruimte die kan worden aangevuld met een 
kantoorruimte, een atelier, een showroom,…

We bieden tevens de mogelijkheid verschillende units samen te 
voegen tot een groter geheel. 
Hierna vindt u enkele voorbeelden van units waar kantoorruimte 
met opslagruimte/atelier wordt gecombineerd. 
Meer combinaties met verschillende groottes en indelingen zijn 
mogelijk en kunnen vrijblijvend besproken worden.

 

 



VOLLEDIG OPERATIONELE KMO-UNITS
 
Onze “fi rst-class” units zullen voldoen aan de strengste EPB- 
(isolatie) en brandweernorm. 
Wij leveren een volledig operationele KMO-unit op met de 
vereiste technieken zoals het branddetectiesysteem, 
de rookluiken, een sectionaalpoort en een verwarming reeds 
gekeurd en aangesloten.
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TYPE D

Deze type-units zijn slechts enkele voorbeelden, 
andere combinaties zijn steeds mogelijk.

Voorbeelden van opties:

- Glas in de gevel
- Kantoor/showroom op gelijkvloers
- Kantoor op verdieping
- Lichtstraat
- Extra opslag op tussenverdieping
- Enz.
 

 

TYPE 3 TYPE 4



 KENMERKEN VAN DE KMO-UNITS :
·         Gebouw in staal- of betonstructuur met silex gevels (geïsoleerde betonpanelen)
·         Gebouwd conform de nieuwste EPB-norm (isolatie)
·         Onze units beschikken over de hoogste brandklasse C
·         Voldoende privé-parkeermogelijkheden
·         Vrije hoogte van 6 m
·         Polybetonvloer met een draagvermogen van 2,5 ton/m²
·         Nutsleidingen tot in de units met de meters reeds geplaatst
·         Mogelijkheid tot het inbouwen van kantoorruimten
·         Het moduleerbaar geveldeel in sandwichpanelen maakt verschillende geveltypes mogelijk met   
          aangepaste glaspartijen voor kantoor, showroom, atelier,... 

 BVI.BE LEVERT EEN VOLLEDIG OPERATIONELE KMO-UNIT OP 
 MET DE VOLGENDE TECHNIEKEN REEDS GEKEURD EN AANGESLOTEN :
·         Verwarming in het magazijn
·         Branddetectiesysteem
·         Lichtdoorlatend rookluik
·         Elektrische sectionaalpoort (H : 4,5 m - B : 4   m)

  OPPERVLAKTEN KMO-UNITS :
·         Vanaf 168 m² tot …
·         Mogelijkheid tot het samenvoegen van verschillende units
·         Gebouwd op maat van de klant

KMO-UNITS VAN BVI.BE : DE PERFECTE KEUZE VOOR UW BEDRIJF.

De in deze brochure opgenomen teksten en beelden zijn louter informatief en/of illustratief en niet bindend.



1. Aartselaar A12 (15 units)
2. Wommelgem Uilenbaan (9 units)

5. Mechelen Oude Baan (12 units)
6. Wommelgem Autolei (retail)

3. Kontich Prins Boudewijnlaan (22 units)
4. Aartselaar Ooievaarsbos (16 units)

BVI.BE wil kleine en middelgrote ondernemingen voorzien van een 
duurzaam, functioneel en volledig afgewerkt bedrijfsgebouw. 

Het is de ambitie van BVI.BE om uit te groeien tot een 
belangrijke speler wat betreft het ontwikkelen van KMO-parken. 

Sinds 2002 spitsen we ons hierop toe en ondertussen kan BVI.BE 
terugkijken op tal van referenties en tevreden klanten. 

Hiernaast vindt u enkele van onze referenties terug.

BVI.BE ONTWIKKELAAR VAN MODERNE KMO-PARKEN
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